
REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 3. AUGUST 2011
Referent:  Pernille Dohlmann
Deltagere: Kai Thusgaard Andersen, Marianne Christensen, Lisbeth Pedersen, Herdis 

Aagaard Petersen, Janni Ysbæk-Nielsen
Inviteret: Ole Brydegaard Pedersen

Velkommen til Ole: 
- herunder uddybning af kredsudvalgets 
arbejde og tavshedspligt
Nyt fra bestyrelsen: Hærværk: 

Vores to balancebomme og vinduet til 
klubhuset er blevet ødelagt.
Vi har fået lov af kommunen til at sætte en 
container op på agilitybanen, men naboerne 
har klaget over det. Så sagen skal afklares i 
Naturklagenævnet, før vi må gå videre med 
tilladelsen.

Novemberfesten:
Vi kunne ikke få festlokale den dag vi 
oprindeligt havde ønsket. Den eneste ledige 
weekend er den der er kredsmesterskab i, 
så det bliver der i stedet.

Der skal nedsættes festudvalg – pt. har vi 
én der har meldt sig til dette. Marianne 
sender nyhedsbrev ud, om at vi søger flere 
deltagere.

Indskrivning sæson 2011-2: Indskrivning den 9. august.
Marianne har lavet materialet klar.
Vi gør det på samme måde som vi har gjort 
tidligere, da det fungerer godt.
Lisbeth, Jannie, Herdis, Marianne kommer. 
Pernille kommer ikke.
Kenja er i køkkenet.



Koordineringsmøde i LD1 13/7 
i Kreds 84 - Skovbo:

Marianne og Michael deltog i dette.
Der var ikke så stor repræsentation fra 
kredsene, kun en 17-18 stykker ialt.
Der var diskussioner om hvilke kredse der 
skulle have skuer hvornår. 
Vi i kreds 55 bød ind med en mixmatch den 
26. august 2012. Michael er tovholder på 
arrangementet.
Vores SPH i 2012 den 15. – 16. september.

Træningsplan 2011-2:
C-træningen på BHP-holdet?
Vintertræning i ridehallen? 
”Kan vi sætte ord på den røde tråd i vores 
træning?”

Ingen kommentarer til træningsplanen.

Per har fået nyt job og har derfor en del 
afbud som træner på BHP-holdet, da han 
ikke selv kan bestemme hvornår han skal 
arbejde pt. Vi håber at Michael kan træde 
lidt mere til, indtil Per får mere luft.

C-træning på BHP-holdet:
Figuranterne kan ikke tilbyde at der er c-
træning hver gang. 

Vintertræning i ridehallen:
Kan vi lave noget andet efter 
ringtræningen? Det kan ikke være c-
træning, da det også er figuranterne, der 
løber med hunde til ringtræningen. Der er 
også kø udenfor ridehallen for at komme til 
at ride, så vi kan nok ikke få længere tid.

Den røde tråd:
Det er svært da trænerne er meget 
forskellige.
Det vil i så fald blive meget overordnet.
Marianne laver udkast i stikordsformat som 
vi efterfølgende vurderer, om vi skal tage 
med på trænermøde.



Fastsættelse af trænermøde:

Fastsættelse af figurantmøde
(mandag 15/8, 22/8 eller 12/9): 

Trænermøde: 12. september 2011
Pernille indkalder.

Figurantmøde: 22. august 2011
Marianne indkalder.

Kommende arrangementer:
• Hundens Dag i Tivoli 13/8

• SPH1-udtagelser til DM 10-11/9

• Alle prøver 8/10

• Ekstra UHP?

• Dyrlægeaften?

• Sporweekend

• Aften med Søren Bjæverskov?

• Hundesvømning?

Hundens dag:
Jeanette er racerepræsentant.
Vi skal ikke lave agilityopvisning, da vi 
ikke kan stille hunde, efter det blev flyttet.
Marianne spørger Jeanette om der bliver 
noget fælles mødested el. lign derinde og 
sender i så fald ud i et nyhedsbrev.

SPH-udtagelse:
Der er pt. 17 tilmeldte. Der er plads til 26 
ialt.

Prøver 8. oktober:
Der skal være en prøveleder da både 
Lisbeth og Jannie, som ellers står for 
arrangementet, nok skal til prøve. Pernille 
kan nok godt hjælpe.

Ekstra UHP:
Der er ønske om en UHP her til efteråret da 
nogle hunde så er gamle nok.
Ingen reaktion på opfordring i nyhedsbrev, 
men hvis der kommer interesse kan vi godt 
arrangere det.

Dyrlægeaften:
Ikke aktuelt pt.

Sporweekend:
Bliver svært at nå her i efterårssæsonen. Så 
vi udskyder til foråret og overlader det til 
holdene at lave sportræning for deres 
kursister.

Søren Bjæverskov:
Lasse Keil Bruhn  træner sammen med 
Søren, somgerne vil holde foredrag om 
politihundearbejde.
Janni snakker med Lasse om at det må han 
gerne gå videre med. Helst efter overgang 
til vintertid, hvor vi ikke rammer en aften 
med træning.



Hundesvømning:
Janni og Herdis arrangerer dette igen i den 
kommende sæson.
Vi kan måske få noget rabat fordi det også 
er gratis reklame for svømmestedet.

Kurser: Kurser:
Michelle: C-kursus
Lisbeth, Annette: Hundeførerkursus for 
BHP-programmet
Janni og Herdis: B1-kursus

Efter 21. august får vi nærmere besked om 
afholdelse af kurser. Vi må afholde dem her 
for os selv, og åbne dem for andre hvis der 
bliver plads.



Opfølgning på:
• tur til Frilandsmuseet 29/5

• hvalpe Mix-Match 4/6

• alle prøver 5/6

• agility-sommerafslutning

• tur til Dyrehaven og Bakken 19/6  

• dagtur og sommerafslutning 25/6 

Frilandsmuseet:
God tur med rigtig mange deltagere (17 
hunde).

Hvalpe mix-match 4/6:
25 deltagende hvalpe – god dag, vi fik gode 
tilbagemeldinger. Der var dog ikke mange 
hvalpe fra de to andre kredse.

Alle prøver 5/6:
God dag – men vaaaarmt.
Der var mere end fuldt hus, vi havde endda 
måttet sige nej til en del.

Agility-afslutning:
Kun 5 deltagere, ellers god og hyggelig dag.

Dyrehaven/bakken:
Startede med lidt regn men klarede op til 
det meste af turen.

Dagtur:
27 deltog.
Der har været tilbagemelding om hvorvidt 
det skal koste noget at deltage i dagtur når 
det er som en afslutning på en sæson. Dette 
tager vi op på kredsudvalgsmøde/
bestyrelsesmøde inden næste gang et 
sådant arrangement er på planen.

Rødovre Open 2/10:
- skal vi stille hold (B og/eller AB-SL)? 

Vi har fået invitation til at deltage i 
”Rødovre åben” og vi vil prøve at stille op.
Det er en holdkonkurrence hvor de 
forskellige kredse kan stille med hold i 
disciplinerne B/AB/SL.
Vi er i tvivl om hvorvidt det er AB/SL 
samlet eller hver for sig – Marianne 
undersøger sagen.



Eventuelt: 
Opfyldning af Falck-kasser
- er der sket noget i den sag?  

Der bliver ikke tegnet abonnement til Falck.
Vi prøver dog lige at undersøge om ikke 
der findes et mindre abonnement der ”kun” 
omfatter førstehjælpskasse og evt. en 
ildslukker og vil så foreslå det til 
bestyrelsen i stedet for.

Kai ønsker lokale på Stavnsholtskolen 
mandag den 15. eller torsdag den 18. fra kl. 
19 til lukketid. Det er til session med 
Henning Nielsen for hvalpeholdene. 
Lisbeth ansøger. (ændret skrifttype)

Næste møde: Uge 39. Marianne indkalder til en aften i 
den uge.


